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Dit is het één na laatste nummer wat ik voor ONG mag maken. 
Helaas komt aan alle goede dingen een einde maar vaak beginnen 
dan weer nieuwe leuke dingen. Over nieuw gesproken, tot onze 
schaamte moeten we bekennen dat we in al deze jaren nooit bij 
Utaka langs zijn geweest. En, nu we het gezien hebben, ook erg 
veel spijt van hebben, want wat een prachtige zaak is dit en wat 
een bijzondere vissen kan je daar zien. Om het toch een beetje 
goed te maken heb ik besloten in ieder geval dit nummer te vullen 
met een aantal van de vissen die we daar hebben mogen zien. 

De laatste uitgave wil ik dan bewaren voor de foto's van de laatste 
schouw bij ONG. In dat geval zal dat nummer wat later uitkomen 
dan jullie gewend zijn. Maar mocht de schouw onverhoopt niet 
doorgaan, dan heb ik nog veel meer foto's van Utaka. 

Natuurlijk wil ik in dit nummer ook nog wat foto's plaatsen van ons 
uitje met Stollywood. De groep was jammer genoeg iets kleiner 
dan we hadden verwacht, maar dat mocht de pret niet drukken. 
En voor diegene die niet meekonden, kunnen ze hier zien wat ze 
gemist hebben.

Veel lees- en kijkplezier en tot 5 september wanneer we gaan ge-
nieten van mijn favoriete onderwerpen: gifkikkertjes en de bouw 
van een paludarium. Misschien kan Erik Prins, die deze presentatie 
geeft, Jan overtuigen. Wie weet. En in oktober komt Hans Kiers 
ons jaloers maken met zijn reis naar Colombia. Dus kom allemaal 
want het gaan vast twee geweldige avonden worden.
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Nieuws van het bestuur.

Het eerste deel van het jaar is 
gezellig afgesloten met een 
leuke boottocht in de wate-
ren van de Krimpenerwaard 
en een lekkere BBQ op het ei-
land. Helaas was de opkomst 
minder groot dan gehoopt, 
maar het was wel degelijk 
een succes.

Nu loopt het zomerreces al-
weer ten einde. We hopen 
dat jullie allemaal een gewel-
dige vakantie hebben gehad. 
Aan het weer kan het niet 
gelegen hebben. Want niet 
alleen in het zuiden maar ook 
in ons mooie eigen land kon-
den we volop genieten van 
de zon. 

We zijn toe aan de laatste 
vier ledenavonden. Aller-
eerst krijgen we twee avon-
den met hele interessante 
lezingen, dus we hopen dat 
dan ook zoveel mogelijk le-
den aanwezig zijn. Verderop 
kunnen jullie lezen waar deze 
over zullen gaan.

Tijdens de jaarvergadering is 
ook een bezoek aan de orchi-
deeënhoeve besproken. Dit 
willen we eind oktober doen. 
We hopen dat er zoveel mo-
gelijk mensen meegaan. Dus 
geef je bij de volgende leden-
avond gelijk op.

Een andere activiteit is na-
tuurlijk de schouw. De vraag 
is gaan we dat dit jaar nog 
doen en zo ja, wie doet er 
mee? Denk er alvast over na.
Zo nee, dan moeten we nog 
een andere leuke invulling 
voor november bedenken.

Tot 5 september.

Het Bestuur.
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CONTACTAVOND 5 september

CONTACTAVOND  3 oktober

Op deze avond mogen we gaan genieten van weer 
een geweldige presentatie van Hans Kiers. Zoals de ti-
tel al aangeeft is het een verslag van de reis die Hans 
dit jaar gemaakt heeft naar Columbia om de biotopen 
te bezoeken en te verkennen waar een deel van onze 
populaire aquariumvissen vandaan komen. 

De reis werd georganiseerd door het Duitse JBL “Ex-
peditie naar Colombia” en Hans was één van de ge-
lukkigen die samen met een groepje anderen op reis 
gingen. Behalve de biotopen bezocht Hans ook enkele 
exporteurs die de vissen inkopen en naar o.a. Neder-
land exporteren.

'Op reis naar een biotoop in Colombia' door Hans Kiers

'Gifkikkers en de bouw van een klein paludarium' door Erik Prins

In deze lezing zullen vele gifkikkers voorbij komen 
met allerlei wetenswaardigheden over deze mooie 
beesten. Natuurlijk zal er ook gesproken worden over 
hoe deze mooie gifkikkers gehouden moeten worden 
en welke gecombineerd kunnen worden. Ook het 
prachtige fluiten / roepen zal de revue passeren. 

Hopelijk worden dan net zo enthousiast als ik en willen 
jullie misschien ook wel een terrarium of paludarium 
beginnen. Dat komt dan goed uit,  want in het tweede 
deel van de lezing wordt ingaan op het bouwen van 
een (klein) paludarium om deze mooie juwelen van 
het regenwoud te houden. al met al een lezing voor 
iedereen die wel eens wat anders dan vissen wil (zien).



Wij zoeken onze vis persoonlijk uit bij grote leveran-
ciers. Daarnaast hebben wij onze eigen import uit o.a. 
Brazilië, Colombia, Indonesië, Thailand, Israel, enz. 
We hebben hierdoor een breed assortiment.

Zit uw keuze er toch niet bij, laat het ons dan weten, 
dan gaan wij voor u op zoek.

Onze winkel beslaat 200m2 met
Zoetwaterafdeling:

Koudwater
 Subtropisch 

Cichlide afrika
Cichlide zuid-amerika

Discus/Lnummers 

Zeewaterafdeling
Aquaria

Benodigdheden

En wij bieden natuurlijk de beste begeleiding, advies 
en ondersteuning.

W W W . D E S S E N S . N L

Bent u op zoek naar iets bijzonders voor uw aquarium?

Adres:
Van Riebeeckstraat 88

3131 VV Vlaardingen

Te bereiken:
010 – 43 460 48
info@dessens.nl



        
Stollywood, boottochtje en BBQ

 

STO
LLYW

O
O

D

Op 20 juni hadden we om 
17.00 uur afgesproken om op 
de boot te stappen die ons 
door de Krimpenerwaard zou 
varen en, later op de avond, 
naar een eilandje te brengen 
waar we zouden gaan genie-
ten van een lekkere BBQ. Er 
was wat verwarring waar we 
zouden opstappen maar uit-
eindelijk zagen we de boot en 
nadat iedereen zijn auto had 
geparkeerd, konden we op-
stappen.

Het weer was super en de 
stemming zat er snel in. We 
waren met wat minder men-
sen dan we gedacht hadden, 
maar dat mocht de pret niet 
drukken. 

Om ook de mensen die niet 
meekonden mee te laten ge-
nieten, hier een fotoreportage 
van deze leuke dag.

Copy en foto’s
Margie van der Heijden
(m.u.v. waar anders vermeld)
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Eindelijk zien we de boot liggen. Tino 
van Atten had de boot prachtig ge-
maakt met bloemen en lekkernijen.

 Jan maakt nog even een foto en nadat iedereen was ingestapt, kan de tocht beginnen. 
Henk kijkt alvast wat er allemaal te drinken is.

Koffie, thee, bier en wijn staan allemaal klaar en worden 
snel ingeschonken..

Ook staan er lekkere en gezonde snacks, zoals kersen 
en tomaatjes.

We genieten volop. Gezellig kletsen en kijken naar de 
omgeving.

Het is het heerlijk weer. De zon schijnt volop en de tempe-
ratuur is precies goed

We varen langs een groepje koeien. Hoe Hollands is dit! Raymond gaat ze even knuffelen. De dames vinden het 
heerlijk en kunnen er geen genoeg van krijgen.

Het lijkt of Raymond blij is dat ie weer op de kant staat. De BBQ's zijn al aangestoken als we aankomen.
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STOLLYWOOD

 Jan maakt nog even een foto en nadat iedereen was ingestapt, kan de tocht beginnen. 
Henk kijkt alvast wat er allemaal te drinken is.

Tijdens het wachten op het eten gaan we onze schietkunsten uitproberen.

Het is het heerlijk weer. De zon schijnt volop en de tempe-
ratuur is precies goed

Raymond gaat ze even knuffelen. De dames vinden het 
heerlijk en kunnen er geen genoeg van krijgen.

De BBQ's zijn al aangestoken als we aankomen.

Staat wel stoer. Raymond is natuurlijk de winnaar. De tafels worden al klaargemaakt.Dan maar ballonnen ophangen.

Ziet er gezelig uit. Ook de toiletruimte is een stuk opgeknaptNog even een bezoekje aan de Tipi tent brengen.

Niemand volgt, allemaal bang! Jan heeft lol.

Robert kijkt er nog even naar, zal ik? Nee hoor.

En dan komen de lekkernijen. We zitten er al klaar voor.

Jan slingert zichzelf naar de overkant, geweldig

Robert heeft wat moeite met het feit dat het hem niet meteen lukt en 
Margie wel. Fred vindt het wel leuk.
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De voorafjes zien er heerlijk uit!

Raymond zit te genieten van de kreeftjes. De anderen zijn al begonnen aan de hamburgers.en libellen.

Steven legt nog even uit  hoe de kreeftjes het best 'ontschild'  kunnen worden.

De twee Jannen genieten van heerlijk gegrild vlees. Na het eten wordt er nog even gekeken wie het 
beste kan schieten.

Prachtige sfeerfoto gemaakt door Alexander.
Helaas, aan alle leuke dingen komt een einde. De zon is al onder, dus tijd om terug te gaan naar Stolwijk 
terwijl we luisteren een meezingen met de bekende gezellige muziek. 

Er worden ook nog wat andere foto's gemaakt bijvoorbeeld van vlindersen dan wordt het smullen.

Stollywood, boottochtje en BBQ



Ontdek de onderwaterwereld bij VitalFish. 

Een bezoek aan Vitalfish is een echte beleving! 
Wij bieden onze bezoekers meer dan 3000 m2 

vijver- en aquariumplezier. 

Kom dus gerust langs voor een bezoek en gedegen advies. 
Ook op zondag zijn wij geopend.

DEN HAM 23A, 2771 WX BOSKOOP, TEL. 0172 211074
WWW.VITALFISH.COM

Onze openingstijden :
maandag van 13.00 - 17.30, dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 17.30 uur. 

zaterdag van 10.00-17.00 en zondag van 11.00 - 16.30 uur.
Natuurlijk kunt u óók in onze vernieuwde webshop 24 uur per dag winkelen!!



 

12   ONS NATUURGENOT 4, 2022

        

Acrossocheilus paradox 

Acrossocheilus paradox Zoals ik in mijn voorwoord al  
aangaf ga ik in deze uitgave 
aandacht besteden aan enke-
le van de vele vissen die we 
bij  Utaka hebben gezien. Hier 
kan je echt prachtige tropi-
sche vissen uit Azië, Afrika en  
Zuid-Amerika vinden. Voor dit 
nummer beperk ik me tot en-
kele vissen uit Azië. 

Toen we naar deze afdeling 
liepen, werden onze ogen 
al snel getrokken naar een 
mooie, redelijk formaat vis: 
Acrossocheilus paradox.

Copy en foto’s
Margie van der Heijden

Naam en afkomst
Acrossocheilus paradox komt uit 
de familie Cyprinidae (echte kar-
pers) en werd al  in 1868 beschre-
ven (GÜNTHER). De betekenis 
van de geslachtsnaam is goed 
terug te vinden. De eerste letter 
van het Griekse woord Acrosso-
cheilus, de A, betekent simpel-
weg ‘zonder’. Het volgende deel 
crosso komt van krossos wat staat 
voor ‘rand’ en cheilus betekent 
‘lip’. De toevoeging paradox bij 
dit geslacht staat voor ‘vreemd of 
tegen de verwachting in’. 

Er bestaan vele  synoniemen waar-
onder Barbus paradox (Günther) 
en de later door Regan  beschre-
ven Gymnostomus formosanus, 

Acrossocheilus formosanus en 
Gymnostomus labiatus en de nog 
later door Oshima beschreven Lis-
socholichthys matsudai en Acros-
socheilus invirgatus. 

Habitat
Het geslacht  Acrossocheilus  komt 
voor in Zuid-China, Noord-Viet-
nam en Noord-Laos.  Acrosso-
cheilus paradox is inheems in 
Taiwan waar ze in de westelijke 
en noordoostelijke stromende 
subtropische rivieren leven. Ze 
komen nu ook voor de provincies 
Fuijan en Zhejiang op het vaste-
land van China waar ze in kleine 
tot middelgrote rivieren op rela-
tief grote hoogtes zijn gevonden.

Afb.: Acrossocheilus paradox heeft 5 of 6 donkere verticale strepen over de goudkleurige rug.

Afb.: De Acrossocheilus met daarachter de 
Garra flavatra die beschreven is in het ONG blad 
van nov/dec. van vorig jaar.

Afb.: Bij sommige dieren zijn de strepen niet zo duidelijk te zien. Dit zal wel afhangen van hun stemming.
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Acrossocheilus paradox 

Uiterlijk
Leden van het Acrossocheilus-geslacht worden 
gekenmerkt door een bepaald aantal donkere 
verticale strepen op elke flank. Acrossocheilus 
paradoxus behoort tot de groep met vijf of 
zes van deze strepen, die elk twee schubben 
breed zijn. Soortgenoten die hetzelfde aantal 
strepen heeft zijn onder meer A. fasciatus , A. 
hemispinus (de jonge exemplaren), A. jishouen-
sis , A. kreyenbergii , A. parallens , A. spinifer , A. 
wenchowensis en A. wuyiensis .

Acrossocheilus paradoxus onderscheidt zich 
met bovengenoemde soorten door een com-
binatie van een aantal eigenschappen, zoals de 
kromming tussen neus en voorhoofd, de vlezi-
ge lippen die doorlopen rond de hoeken van de 
bek en de onderbreking in het midden bij de 

onderlip waardoor de bek als inferieur wordt 
gezien. Daarnaast een hoornige plaat bij de on-
derkaak en de eerste straal van de rugvin die 
benig is. Opvallend vond ik zelf de kleine wit-
te stipjes boven de lip. Helaas kon ik daar niets 
over terugvinden in de literatuur. 

Ze hebben een goudkleurige rug waarover de 
zwarte verticale strepen lopen. De buik is wit. 
Sommige dieren hebben prachtige rode vin-
nen en een felrode keel. Vermoedelijk zijn dit 
mannetjes die willen pronken maar zeker weet 
ik dat niet. 

In het wild kunnen ze wel een lengte van 20 cm 
bereiken maar, zeker in gevangenschap, wor-
den meestal niet groter dan 15 cm.

Afb.: Door hun bek uit te stulpen kunnen ze makkelijker van de stenen grazen. 

Afb.: De kromming tussen neus en voorhoofd is een van de elementen die deze vis onderscheidt van de andere 5-6 strepen Acrossocheilus soorten 



        

Acrossocheilus paradox 

Aquarium
Door hun grootte is een behoorlijk formaat 
aquarium belangrijk. Aangeraden wordt een 
minimale lengte van 150 cm. Zeker omdat 
deze vissen het best gedijen in een groep al 
kunnen ze ook goed solitair gehouden wor-
den. 
Een goede filter met een waterstroom tus-
sen de 4-5 keer het volume van het aquari-
um is belangrijk. Gezien het formaat van het 
aquarium is het wellicht een aanrader om 
meer dan één filter te plaatsen. De gewens-
te temperatuur van het water mag tussen 
de 15 en 25 °C liggen met een pH van 6,0-8,0 
en een hardheid van 36-215 ppm. (2-12 GH).

De ultieme inrichting komt overeen met hun 
natuurlijke habitat: een stromende rivier 
met een bodem van stenen en grind van ver-
schillende maten. Aangevuld met drijfhout-
wortels en takken om een schaduwplek te 
realiseren. Er zijn weinig planten te vinden 
in deze omgeving maar als men toch wat 
groen in het aquarium wil hebben, zouden 
enkele soorten als Anubias, Microsorum en 
Bolbitis kunnen worden geplaatst. 

Wel moet dan de verlichting hierop worden 
aangepast om de groei van deze planten te 
bevorderen. Acrossocheilus paradoxus zal 
dan niet alleen op de stenen grazen maar 
ook van de planten.
Het zijn vissen die snel last hebben van een 
ophoping van organisch afval. Schoon wa-
ter is dan ook een vereiste. Een wekelijkse 
waterverversing van 30-50% dient dan ook 
trouw te worden uitgevoerd. 

Van wildvang is bekend dat ze van kleine 
ongewervelde diertjes leven die op de bo-
dem van de rivier te vinden zijn naast het af-
grazen op de rotsen en stenen van biofilms 
(een laag micro-organismen die omgeven is 
van een zelf geproduceerd slijm waarmee 
ze zich vasthechten aan een oppervlak).

Belangrijk is dat deze vissen in een goed 
ingedraaid aquarium geplaatst worden en 
daarbij een wat langere tijd nodig hebben 
om te wennen voordat ze vrij gelaten wor-
den.

Acrossocheilus paradox 
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Afb.: Het aquarium kan ingericht worden met takken en stenen, waar ze hun voedsel vanaf halen.

Afb.: Sommige dieren toonden hun prachtige rode vinnen en felrode keel. 
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Barilius canarensis
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Naam en afkomst
Barilius canarensis is een tropische vis 
in het geslacht Barilius en is voor het 
eerst geldig gepubliceerd in 1822 door 
Hamilton. De geslachtsnaam Barilius is 
een latinisering van ‘barilia’, vermoe-
delijk een Bengaalse lokale naam voor 
dit geslacht. De toevoeging canarensis 
duidt op de vindplaats; de regio Cana-
ra/Kanara in de staten Karnataka en 
Kerala in Zuid-India, waar deze soort 
endemisch is. 
Het synoniem Opsarius canarensis is 
in 1849 door Jerdon beschreven. In 
2015 werd het geslacht opnieuw be-
schreven en gevalideerd. Ook Barilius 
canarensis werd in dezelfde studie op-
nieuw beschreven (Knight et al). Sinds 
die tijd zijn er vele wetenschappers die 
dit geslacht onder de loep hebben ge-
nomen en zijn er verschillende soorten 
die dan weer wel dan weer niet onder 
het geslacht Barilius vallen. Zover 
ik weet, behoort de canarensis nog 
steeds onder dit geslacht.

Habitat
Na de herbeschrijving in 2015 werd 
met zekerheid gesteld dat deze vissen 
voorkomen in de rivieren Netravathi 
en Tungabhadra in Karnataka maar 
ook toen werd al aangenomen dat ze 
zeer waarschijnlijk ook  elders voor-
komen. Zo werden ze inderdaad in de 
Korkanhalle-stroom en een bovenste 
zijrivier van het Tunga-riviersysteem, 
dat op wel 650 meter boven zeeni-
veau stroomt door het mooie Khudre

mukh National Park, aangetroffen 
samen met verschillende sympatri-
sche soorten waaronder Parambas-
sis ranga, Garra mullya en Puntius sa-
hyadriensis. Ook de Botia striata en 
Rasbora daniconius komen hier voor. 
Tegenwoordig wordt deze vis zelfs 
ook gevonden in Nepal, Bangladesh 
en Myanmar.

Barilius canarensis leven voornamelijk 
in heldere beekjes en uitlopers van 
rivieren, maar volwassen dieren wor-
den ook aangetroffen in grotere stro-
men en grote, ondiepe heldere rivie-
ren. Hun voedsel bestaat uit insecten 
die op het water vallen en kleine visjes 
en ongewervelden die op de bodem 
leven. Barilius canarensis  is een typi-
sche bodembewoner, wat benthope-
lagisch wordt genoemd. 

Ze leven in matig tot snelstromende, 
goed geoxygeneerde, wateren met 
een substraat van grind en grote ste-
nen. Helaas worden deze wateren  
vaak vervuild door huishoudelijk of 
industrieel afval. Ook hebben ze te lij-
den onder de grootschalige zandwin-
ning en worden ze verdrongen na de 
introductie van andere exotisch soor-
ten. 

Bovendien zijn ze jammer genoeg ook 
commercieel erg belangrijk vanwege 
de heerlijke smaak waardoor ze op 
grote schaal worden gevangen.

Afb.: Barilius canarensis leven vooral in heldere beekjes en uitlopers van rivieren.

Iets verderop ontdekken we 
een aquarium met nog een 
mooie, redelijk forse vis uit 
Azië. Deze komt uit de regio 
Canara.  

Het gaat om de Barilius cana-
rensis. Ook deze vis komt uit 
de familie van de Cyprinidae 
(eigenlijke karpers).

Copy en foto’s
Margie van der Heijden
(m.u.v. waar anders vermeld)

Afb.: Karnataka staat waar de rivieren Netra-
vathi en Tungabhadra stromen. (Wikipedia)

Afb.: Tungabhadra rivier (Wikipedia)



Barilius canarensis
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Barilius canarensis

Uiterlijk       
Barilius canarensis kan een maximale lengte berei-
ken van zo’n 11-15 cm. Op hun goud-zilveren onder-
grond zitten een aantal blauwe streepjes/stippels. 
De vinnen zijn zilverkleurig en op de staartvin zit een 
gouden zweem. 
Er zijn soortgenoten die wat op de Barilius canaren-
sis lijken, zoals de Barilius ardens, maar ze  onder-
scheiden zich door een combinatie van factoren. 
B. canarensis heeft allereerst een uniek kleurenpa-
troon die bestaat uit twee rijen blauwgroene stip-
pen langs de gehele lengte van het lichaam. De bo-
venste rij bevat 9-13 ronde of ovale vlekken die 1-2 
schubben hoog en breed zijn en op de onderste rij 
zitten 3-4 kleinere vlekken die vanaf de buik begin-
nen. Terwijl de B.ardens een rij van 7-9 grote, ver-
ticaal langwerpige, blauwgroene vlekken over de 
lengte van het lichaam heeft,  die wel 4- 6 schubben 
hoog en 2-3 schubben breed zijn, waarvan bij gro-
te volwassen dieren de eerste drie vlekken gefrag-
menteerd zijn in een kleinere rij vlekken.
Bij de B.canarensis hebben de rug- en anaalvinnen 

brede witte randen en de kieuwen zijn slank en 
goed zichtbaar.
Volwassen vrouwtjes zijn minder fel gekleurd en 
hebben de neiging iets groter en ronder te worden, 
dit laatste geldt natuurlijk vooral als ze drachtig zijn.

In het aquarium
Inrichting
Daar deze forse vissen het best gedijen in een groep 
is een groot aquarium wel een vereiste. Een mini-
maal oppervlak van 150 x 60 wordt aangeraden 
maar liever nog groter. Tevens dient er een goed 
filtersysteem op te zitten. 
De optimale inrichting is natuurlijk hun habitat in de 
rivieren. Voldoende stroming en een substraat van 
verschillende formaten stenen, zand en fijn grind. 
Desgewenst kan dit worden aangevuld met wat 
drijfhoutwortels en takken. Belangrijk is wel dat er 
voldoende open zwemruimte blijft. 
Er zijn een aantal planten die erbij kunnen worden 
geplaatst, zoals Microsorum, Anubias en Bolbitis. 

Afb.: Barilius canarensis met daaronder waarschijnlijk een kleine Barilius ardens.

Afb.: De bovenste rij op het lichaam van Barilius canarensis bevat 9-13 duidelijk zichtbare blauwe vlekken 
met daaronder 3-4 kleinere stippen.



 

        

Barilius canarensis 
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Barilius canarensis

Water
Waterkwaliteit is belangrijk: hoog gehalte aan op-
gelost zuurstof en zeker schoon water. Een weke-
lijkse verversing van 30-50% water is dan ook echt 
vereist, daar deze vissen slecht tegen organisch 
afval kunnen. Stabiele watercondities zijn nodig 
voor hun welzijn. Temperatuur mag tussen de 18-
26°C zijn, pH 6,0-7,5 en een hardheid van 36-179 
ppm. (2-10 GH).
Daarnaast is een dekruit van belang, daar deze 
vissen geweldige springers zijn.

Voedsel
In het wild leven ze van insecten en kleine visjes, 
in het aquarium kunnen ze afwisselend gevoed 
worden met droogvoer en levend of bevroren 
voer zoals Artemia maar ook fruitvliegjes en klein-
gemaakte regenwormen zijn geschikt.

Gedrag
Het zijn snelle zwemmers en goede eters. Deze ei-
genschappen in combinatie met hun milieu eisen, 
zorgen ervoor dat kleine of langzame vissen geen 
goede medebewoners zijn. Ze zullen ruimte en/of 

voer tekort komen om optimaal te leven. Beter 
zijn vissen van vergelijkbare grootte zoals ande-
re Barilius- of grote Rasbora soorten. Ook enkele 
bodembewoners waaronder Garra, Botia of de 
eerder behandelde Crossocheilus zijn geschikt als 
medebewoners.  

Zoals al vermeld gedijen ze het best in een school 
van minimaal vijf. Solitair gehouden dieren kun-
nen agressief worden tegenover andere soortge-
lijke medebewoners en in een kleinere groep (2 
of 3) bestaat de kans dat de minst dominante vis 
gepest wordt door de andere(n).

Voortplanting
Zoals bij vele vissoorten kan dit worden gestimu-
leerd door nog grotere en ook koelere waterver-
versing. De mannetjes zullen dan broedknobbel-
tjes op het hoofd en oranje pigmentatie in het 
onderste deel van het lichaam ontwikkelen. 

Helaas kon ik geen informatie vinden over het 
grootbrengen van de jongen.

Afb.: De inrichting kan bestaan uit verschillende formaten stenen en wat takken of wortels.

Afb.: Kumaradhara rivier (afb. Wikimedia commons).
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Afb. De cichlide Etroplus canarensis die in Azië leeft.

Als we verder kijken ont-
dekken we nog een dier uit 
hetzelfde gebied gezien de 
soortnaam 'canarensis'. En 
dan nog wel een cichlide. 
Een cichlide uit Azië? Die zie 
je niet zoveel. De meest be-
kende cichlides komen toch 
uit Afrika, en dan vooral uit 
het Malawimeer, het Tanga-
nyikameer of het Victoria-
meer,  of  uit Zuid-Amerika. 
Maar hier hebben we toch 
echt een cichlide uit Azië; 
Etroplus canarensis.

Copy en foto’s
Margie van der Heijden

Er leven dus ook cichliden in Azië, al zijn er maar drie 
soorten die bovendien allemaal behoren tot het ge-
slacht Etroplus: E. maculatus, E. suratensis en de hier 
beschreven E. canarensis.

Naam en afkomst
De geslachtsnaam Etroplus komt uit het Grieks en kan 
worden verdeeld over twee woorden: ‘etron’ dat buik 
betekent en ‘hoplon’ dat pantser betekent.
Nu betekent dit niet dat deze vissen een gepantserde 
buik hebben maar dit refereert aan de stekelige anaal-
vin. Etroplus canarensis is de meest zeldzame van de 
drie soorten en komt alleen voor in de regio Zuid-Cana-
ra, waar ze de soortnaam aan danken.

Habitat
Het district Zuid-Canare ligt in de staat Mysore, in het 
zuidwesten van India, wat overeenkomt met het he-
dendaagse Dakshina Kannada-district in de staat Kar-
nataka, alwaar de eerder beschreven Barilius canaren-
sis ook vandaan komt.  

Etroplus cana-
rensis leeft in 
K u m a r a d h a -
ra - Netravati 
riviersysteem, 
een plek in 
de buurt van 
Uppinangady 
waar de Kuma-
radhara en Ne-
travati samen-
vloeien. 

Vroeger namen ze aan dat deze vis alleen in de Kuma-
radha rivier voorkwam, later werden ze ook gevonden 
in de heilige Netravati rivier.
Het lijkt erop dat hun grensgebied ongeveer 50 km. 
stroomopwaarts van de monding van deze rivier is, 
verderop worden de twee soortgenoten E. macula-
tus en E. suratensis gevonden. Deze vissen leven nabij 
kustlagunes en in de benedenloop van rivieren langs 
de kusten van West- en Zuid-India plus Noord-Sri Lan-
ka.

Etroplus canarensis kan het best gedijen in zuurstofrijk 
water. Hun habitat is echter aan veel veranderingen 
onderhevig. Allereerst is deze zeer seizoensgebon-
den. In het droge, warme seizoen stroomt het heldere 
water van beide rivieren rustig over het rotsachtig sub-
straat. De temperatuur van het water kan dan oplopen 
tot ruim 32°C met een pH van 6,5, en een GH en KH van 
2,0. Maar tijdens de regentijd zorgen de moessons, die 
jaarlijks terugkomen, dat de rivieren zowel wat tempe-
ratuur, diepte als stroomsnelheid enorm veranderen. 
Bovendien wordt het water door de hevige regenval  
bruin en troebel. 

Etroplus canarensis
Etroplus canarensis

Afb.: Kumaradhara rivier (afb. Wikimedia commons).

Afb.: De Netravati rivier in al zijn vormen, helder kalm water in het droge seizoen, druk 
recreatiegebied voor de bevolking, en tijdens de moesson met wild en bruin water.
(Afb. Shree Kshetra Dharmasthala)
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Etroplus canarensis

Etroplus canarensis

Daarnaast wordt de habitat van deze vis zwaar bedreigd 
als gevolg van zandwinning, landbouwvervuiling en an-
dere menselijke activiteiten. Er werd zelfs lange tijd ge-
dacht dat de soort al was uitgestorven. Sinds enige tijd 
worden ze nu commercieel gekweekt in Zuidoost-Azië, 
wat bijdraagt aan het behoud van deze soort.
Naast de kleine stenen op de zanderige bodem en de 
grote rotsen die erboven uit steken, is de bodem ook 
vorzien van afgevallen bladeren en boomwortels van 
bomen die aan de oeverrand in het water staan. 

Uiterlijk
Etroplus canarensis kan in het wild wel 20 cm worden. 
(In gevangenschap worden ze niet groter dan 10-11 cm). 
Juveniele dieren lijken heel veel op de juveniele dieren 
van de twee andere Etroplus-soorten. Pas als ze volwas-
sen worden, zijn ze goed van elkaar te onderscheiden. 
Zowel E. canarensis als E. suratensis hebben 6 donkere 
verticale strepen, maar bij E. canarensis splitsen de eer-
ste drie strepen bij het volwassen worden in tegenstel-
ling tot die bij de E.suratensis waarbij de strepen enkel 
blijven. 

Het grootste verschil bij deze twee is de basiskleur en 
het formaat. E. canarensis heeft een bleke grijsachtige 
basiskleur met gele vlekjes op het midden van som-
mige schubben. Bij E.suratensis is de basiskleur groen-
achtig-bruin met parelwitte vlekjes. Deze laatste soort 
wordt bovendien veel groter (wel 30 cm. lang).
De derde soort E.maculatus is helemaal makkelijk te on-

derscheiden. Deze vissen hebben slechts 1-3 donkere 
markeringen net boven het midden van het lichaam. 
Wanneer deze vis gestrest wordt verschijnen er korte 
donkere strepen op het bovenste deel van het lichaam. 
De basiskleur is veel bleker en de meeste schubben 
hebben een oranjerode stip in het midden.

Afb.: Wanneer de Etroplus canarensis volwassen wordt, splitsen de eerste drie strepen, in tegenstelling tot de E. suratensis.

Afb.: Etroplus suratensis (afb. Wikipedia)

Afb.: Etroplus maculatus (afb. Seriously Fish)



        

Advertentie 

Etroplus canarensis

In het aquarium

Het aquarium.
Gezien het feit dat deze soort in een groep gehouden 
moet worden, is het verstandig om een groot aqua-
rium te kiezen. Aangeraden wordt een bak van mi-
nimaal 120 cm x 45 cm te kiezen, maar groter is nog 
beter. Natuurlijk is dit ook afhankelijk van de soort en 
hoeveelheid medebewoners die er gekozen wordt. 

De inrichting en het water.
Idealiter is natuurlijk het aquarium zo in te richten dat 
deze lijkt op een stromende beek of rivier. Een sub-
straat van zand, grind, stukken hout en wat kleine en 
grote stenen is in principe al voldoende. Om het wat 
meer aan te kleden kunnen wat drijfhoutwortels en 
takken worden toegevoegd. 
Er zijn maar weinig planten die de vraatzuchtige die-
ren overleven. Anubias of Microsorum zijn planten 
die mogelijk sterk genoeg zijn. Er moet wel voldoen-
de open zwemruimte overblijven waar de vissen 
naar toe kunnen zwemmen wanneer ze verstoord 
worden. 

Het zuurstofrijke water dient een temperatuur tus-
sen de 23- 32°C te hebben met een pH van 6,0 – 7,5 
en een hardheid van 18-179 ppm. Maar het allerbe-
langrijkste is dat het water heel regelmatig ververst 
wordt daar deze vissen erg gevoelig zijn voor organi-
sche vervuiling.
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Afb. De Etroplus canarensis heeft gele stipjes op sommige schubben.



        

Gedrag vissen
Zoals eerder aangegeven dienen deze vissen in een 
groep gehouden te worden. Er wordt vanzelf binnen 
deze groep een hiërarchie gevormd, door onderling 
uit te maken wie de sterkste is. Dit kan resulteren in 
het wegkwijnen van de zwakste. Daarom is het be-
langrijk ze in een groot aquarium te huisvesten. Hoe 
groter het aquarium, hoe minder agressie ze onder-
ling zullen tonen en hoe minder heftig ze tekeer zullen 
gaan. Ook het aantal dieren binnen de groep kan dit 
voorkomen. Aangeraden wordt minimaal acht dieren 
te houden om de kans te verminderen dat er steeds 
één het slachtoffer wordt van pesten. Wanneer een-
maal de hiërarchie is vastgesteld, keert de rust terug 
en zijn het zowel tegen elkaar als tegen andere mede-
bewoners vreedzame dieren. Goede medebewoners 
zijn bijvoorbeeld Dawkinsia spp., Devario malabaricus 

of Rasbora daniconius, die ook in de natuur samen 
voorkomen. Territoriale vissen en andere agressieve 
soorten kunnen beter vermeden worden. Ook andere 
cichliden en natuurlijk dieren die harder water nodig 
hebben kunnen ook beter niet bij deze vis worden ge-
plaatst.

Voedsel
In het wild leven deze dieren van draadalgen die ze 
van de rotsen grazen en jongbroed. In het aquarium 
vertonen de dieren een voorkeur voor klein levend 
of bevroren voer zoals Tubifex, Artemia, muggenlar-
ven etc. Dit kan worden aangevuld met droog voer, 
dat een groot deel plantaardig materiaal bevat, zoals 
Spirulina maar ook kleingemaakte groenten kunnen 
gegeven worden.
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Etroplus canarensis

Etroplus canarensis

Afb.: Binnen de groep wordt uitgemaakt wie de sterkste is zodat er een hiërarchie gevormd kan worden. 
         Het uitstulpen van de bek kan hierbij helpen om indruk te maken of andere vissen te verjagen.

Afb.: Hoe groter de groep, hoe kleiner de kans is dat er steeds maar één wordt gepest, die steeds zwakker zal worden.



        

Voortplanting
Etroplus canarensis is zo rond vierentwintig maanden 
geslachtsrijp. Om de paaiactiviteit te bevorderen kan 
tijdelijk wat koeler water worden toegevoegd. Dit si-
muleert de natuur, waar deze vissen zich voortplan-
ten in de maanden december en januari, wanneer de 
water- en lucht temperatuur een stuk koeler is. 

Wanneer er een koppeltje is gevormd, verandert het 
kleurpatroon bij deze dieren waarbij de donkere ver-
ticale strepen worden vervangen door een forse 

donkere plek en aan de voorkant van het hoofd ver-
schijnen verticale strepen. Het paartje zoekt een 
plekje in het aquarium dat ze goed kunnen verdedi-
gen voordat ze tot eiafzetting overgaan. 

Het is een soort die de eieren op een stevige onder-
grond afzet, waarna beide ouders voor de eieren en 
daarna de larven zorgen. Meestal is in de eerste fase 
het vrouwtje die de zorg op zich neemt en wanneer 
de eieren uitgekomen zijn, neemt het mannetje de 
zorg over. Een mooi woord hiervoor is biparentale 

broedzorg. Het paar is niet voor het leven 
maar blijft slechts tijdelijk samen totdat de 
jongen vrij rond kunnen zwemmen. Het 
mannetje paait zelfs tijdens deze periode 
ook met andere vrouwtjes. 
Na ongeveer vier dagen komen de eieren 
uit en al na een dag of drie zwemmen ze vrij 
rond. Dit is het moment dat er een groot ri-
sico bestaat dat medebewoners of zelfs de 
ouders de jongen opeten. 

Wanneer men wil kweken met deze vissen, 
wordt dan ook aangeraden om de steen 
waarop de eieren zijn afgezet te verwijde-
ren uit het aquarium en deze in een aparte 
bak met een filter en pompje te plaatsen. 
De beschimmelde eieren moeten er me-
teen worden uitgehaald. 

Wanneer de jongen vrij gaan zwemmen kan 
er Artemia nauplii e.d. worden gevoerd. 
Wanneer ze groot genoeg zijn, kunnen ze 
terug in het grote aquarium waar de vissen 
zich moeten onderwerpen aan de bestaan-
de hiërarchie.

Etroplus canarensis

Afb.: Door koeler water toe te voegen in het aquarium zal er waarschijnlijk koppels worden gevormd. 
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Afkomst en habitat
Deze prachtige zeldzame zoetwater-
grondel werd wetenschappelijke pas 
voor het eerst geldig gepubliceerd in 
1974 door Meinken. Oorspronkelijk 
werd deze soort beschreven als een 
ondersoort van Stiphodon elegans. 
Doordat de soorten veel op elkaar lij-
ken wordt er soms met ST nummers ge-
werkt (vergelijkbaar met de L-nummers 
bij meervallen). Een synoniem van Stip-
hodon ornatus is daarom Stiphodon sp. 
ST02. Ook komt hij voor onder de naam 
Stiphodon sp rainbow. Aan dit synoniem 
danken de vissen vast hun Nederlandse 
naam; Regenboog grondel.

Stiphodon ornatus is endemisch in Atjeh 
en West-Sumatra (Indonesië) waar ze 
in het gebied Barung Barung Balantai 
leven. Ze worden nu in een veel groter 
gebied waargenomen, dat loopt van 
Zuidoost-Azië, Japan tot Indonesië. 
Maar ook in Papua Nieuw Guinea en 
Australië. Ze leven in ondiepe, snelstro-
mende,  heldere beekjes met tempera-
turen die variëren van subtropisch tot 
tropisch. De vissen eten het micro-or-
ganisme (bio-film) dat op de  stenen of 
ander substraat zit. 

Uiterlijk
Zoals alle Stiphodon soorten, zijn het 
vrij kleine, gestroomlijnde vissen. Hun 
maximale formaat van 6 cm. wordt bij-
na nooit gehaald. Het geslachtsverschil 
is goed te zien. Het mannetje van de 
Stiphodon ornatus is te herkennen aan 

de mooie veelkleurige stipjes waar ze 
om bekend staan. Ze worden ‘Regen-
boog’ genoemd, niet omdat ze tegelijk 
veel kleuren vertonen, maar vanwege 
hun vermogen om snel van kleur te ver-
anderen en zelfs verschillende kleurin-
gen aan te nemen. Hoe beter de condi-
ties, hoe mooier de vis is. Ook al zijn de 
vrouwtjes niet zo kleurrijk, ze hebben 
een lichtere kleur en twee zijstrepen op 
het lichaam, ze zijn nog steeds  aantrek-
kelijk gemarkeerd. De vrouwtjes zijn 
kleiner dan de mannetjes.

De kleur van deze vissen kan variëren 
van lichtgroen tot donkerbruin. De 
voorkant van de kop van de Stiphodon 
ornatus kan oranje-goud zijn tot een 
helderblauwe kleur tijdens de broed-
periode. Ook de vinnen zijn dan fraaier 
gekleurd. Helaas hebben we dat niet 
gezien maar ik ontdekte een mooie af-
beelding van 'Aquarium tips' op inter-
net, die ik hierbij ‘leen’.

Aquarium en inrichting
Het zijn kleine visjes, dus is een groot 
aquarium niet echt nodig. Een 80 liter 
bak zou al voldoende zijn.

Stiphodon ornatus

Regenboogrondel
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Afb.: Stiphodon ornatus

Bij Utaka hebben ze niet 
alleen grote vissen, maar 
ook hele leuke kleine visjes. 
Zoals twee mooie gobies 
die we samen in een aqua-
rium zien. 
De eerste gobie die ik jullie 
wil voorstellen is de Stipho-
don ornatus. 

Stiphodon is een geslacht 
waar minstens 32 soorten 
van bekend zijn. Soorten 
die bovendien veel op el-
kaar lijken en die niet eens 
allemaal beschreven zijn. 
Alleen wanneer ze in broed-
kleed zijn, zijn ze goed van 
elkaar te onderscheiden. 
Gelukkig stond de naam 
erbij, zodat we er vanuit 
mogen gaan dat het visje 
wat wij hier in het aquari-
um zien de Stiphodon orna-
tus is. 

Copy en foto’s
Margie van der Heijden
(m.u.v. waar anders vermeld)

Afb. Aquarium Tips: : Het mannetje in broedkleur



Stiphodon ornatus 

Afb. Sicyopus zosterophorus is een goede medebewoner voor de Stiphodon ornatus.

Regenboogrondel

Het water mag een temperatuur hebben tussen 23°c 
en 28°c met de volgende waterwaardes: pH 6.4-7.8, 
en KH van 4.0 en een GH van 12.0. Noodzakelijk is een 
matig tot sterke stroming en het water moet vaak 
worden ververst daar deze vissen gevoelig zijn voor 
slechtere waterkwaliteit. In hun leefgebied zijn bijna 
geen planten aanwezig, dus hoeven deze ook niet in 
het aquarium te worden geplaatst. Mochten ze toch 
gewenst zijn, kunnen Anubias-soorten worden ge-
plaatst. De vissen zullen de planten met rust laten. Een 
zanderige ondergrond met meerdere kleine en grote 
gladde rotsen en kiezels wordt gewaardeerd. Ze hou-
den ervan om op de grote stenen te gaan liggen en 
zich in te graven onder de kleinere stenen. Stiphodon 
ornatus slaapt vaak in holen, die gemaakt kunnen wor-
den door de stenen zo te plaatsen dat deze ontstaan. 

Gedrag
Het zijn vreedzame visjes die een groot deel van de dag 
rustig onder of op een steen liggen. Maar wanneer ze 
zich gaan bewegen, zijn het drukke, levendige visjes. 
Het beste is ze in een koppel of groep (minimaal acht) 
te houden. Ze kunnen elkaar achterna zitten maar dit 
heeft nooit gewonden of doden tot gevolg. Mannetjes 
kunnen tijdens de broedperiode een territoriaal ge-
drag vertonen. Het beste is bij een school vissen, iets 
meer vrouwtjes dan mannetjes te plaatsen. 

Deze vissen begeven zich vooral in de onderzone. Als 
medebewoners kunnen kleine rasbora’s, tetra’s, Sicyo-
pus soorten en andere kleine, vreedzame vissen wor-
den gehouden. Ook garnalen kunnen worden toege-
voegd, al kan het zijn dat er soms kleine garnaaltjes 
als voer worden gezien. Ook andere bodembewoners 
kunnen goed bij deze grondels, zolang ze allemaal vol-
doende voedsel krijgen.

Voeding
In het wild leven ze vooral van de kleine diertjes tussen 
de algen. In het aquarium kunnen alle soorten voer 
worden gegeven op voorwaarde dat het naar de bo-
dem zakt. Bij wildvang zal het wat langer duren voor-
dat ze gewend zijn aan droogvoer. Belangrijk is dat ze 
af en toe (niet te vaak) diepgevroren voer krijgen zoals 
bloedwormen en artemia. Een overvloedige bio-film is 
essentieel voor de gezondheid van de Stiphodon orna-
tus.

Kweek
Ondanks het feit dat volwassen vrouwtjes heel vrucht-
baar zijn en wel meer dan 1000 eieren per paring kun-
nen leggen, is kweken in gevangenschap niet mogelijk. 
De manier waarop de jongen zich in het wild ontwik-
kelen is bijna niet na te 
bootsen, of je moet de 
mogelijkheid hebben 
om met meerdere bak-
ken te werken.

In de natuur worden 
namelijk de eieren 
door de stroming, via 
brak water, richting 
zee vervoerd. Hier ko-
men ze uit. De juveniels 
hebben zout water en 
plankton nodig om te 
overleven. 

Nadat ze voldoende 
zijn ontwikkeld (wan-
neer ze ca. 1,5 cm. 
groot zijn) zwemmen 
ze tegen de stroom in 
terug naar zoetwater.   Afb. De kleur van deze vissen kunnen variëren van licht 

           groen tot donkerbruin.
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Naam 
Sicyopus wordt vaak opgenomen 
in de vermeende onderfamilie Si-
cydiinae die momenteel tenminste 
acht andere geslachten bevat. Si-
cyopus zosterophorus is al in 1856 
beschreven (BLEEKER).

Sicyopus zosterophorus is even-
eens een grondel uit de familie 
Gobiidae.  De betekenis van de 
naam komt mij wat vreemd voor, 
maar volgens de literatuur is het 
eerste deel Sicy afkomstig van het 
Griekse woord 'sika, sikya' wat 
komkommer betekent. Het twee-
de deel pus komt van het Griekse 
woord ‘pous’ wat staat voor voet. 
Wellicht dat ze deze vis wat von-
den lijken op een komkommer, 
maar wat er met het woord ‘voet’ 
wordt bedoeld is mij een raadsel. 

Habitat.
Deze vis leeft endemisch in het 
noordelijke deel van Bali, wat Bo-
leling (Buleleng) wordt genoemd. 
Momenteel wordt aangenomen 
dat ze in een veel groter versprei-
dingsgebied leven dat zich west-
waarts uitstrekt van de Marque-
sas-eilanden (Frans-Polynesië), 
in een groot deel van Vanuatu, 
Nieuw-Caledonië, de Salomonsei-
landen, Papoea-Nieuw-Guinea, 
Palau, Fiji, Indonesië, de Filippij-
nen, Japan tot aan Taiwan en re-
centelijk wordt deze vis ook op 

het zuidelijke vasteland van China. 
aangetroffen.

Ze leven in wateren op tropische, 
vaak vulkanische eilanden. Vol-
wassenen dieren komen voor in 
rotsachtige grote kreken maar 
ook in kleine kreekjes met steile 
hellingen. Deze wateren leiden 
naar de kust en liggen meestal 
binnen 20 km van de zee. Vandaar 
dat Sicyopus zosterophorus naast 
zoetwater ook in brakwater kan 
leven. In het noorden van Bali be-
vinden ze zich op bijna ontoegan-
kelijke plekken zoals boven water-
vallen, waardoor ze beschermd 
zijn tegen andere, grotere vissen. 
Vreemd genoeg worden deze en 
ook andere grondels van dit ge-
slacht op dezelfde typische plek-
ken gevonden op andere plekken 
op de wereld. Dit wordt synoptisch 
genoemd. 

De substraten van deze wateren 
zijn kleine kiezelstenen met rotsen 
en keien. Waterplanten worden 
daar niet of nauwelijks aangetrof-
fen. Het water is helder en goed 
geoxygeneerd. Dit, samen met de 
tropische zon, zorgt voor de ont-
wikkeling van een rijke biofilm op 
de stenen waar deze vissen van 
leven.

Sicyopus zosterophorus

Afb.:  Sicyopus zosterophorus ligt gezellig samen met een Stiphodon ornatus op een steen.

Sicyopus zosterophorus
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Zoals hiervoor vermeld, zat 
er in hetzelfde aquarium  van 
de Stiphodon ornatus nog een 
grondel, namelijk de Sicyopus 
zosterophorus. We zagen ze 
regelmatig gezellig  samen  
op een steen liggen. 

Later zien we in een ander 
aquarium nog een Sicyopus 
zosterophorus die nog mooi-
er van kleur was. 

Copy en foto’s
Margie van der Heijden

Afb.:  In een ander aquarium zien we de Sicyopus  
            zosterophorus al mooi op kleur.
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Uiterlijk
Het wormvormige (komkommer?) lichaam incl. 
de staart van deze vissen wordt max. 5-6 cm. 
De vrouwtjes blijven iets kleiner. Ze hebben 
een prominente bovenkaak die voorbij de mid-
dellijn van het oog loopt en vlezige lippen. Op 
het hoofd tot en met de borstvin bevinden zich 
geen schubben waardoor deze helemaal glad 
is. Het lichaam daarachter tot aan de voorste 
rugvin bevat gewone cycloïde schubben. Dit 
deel is meestal grijs. De rest van het lichaam 
heeft ctenoïde (getande) vinnen. Het manne-
tje kan afhankelijk van zijn  stemming van kleur 
veranderen. Het lichte grijs kan dan donkerder 
worden en het lichtgele deel wordt prachtig 
oranje. Ze kunnen nog veel intenser van kleur 
worden. Volgens de verkoper van Utaka ge-
beurt dit vooral tijdens etenstijd. Ook kunnen 
ze helemaal oranje worden. Helaas konden we 
daar niet op wachten en we vonden hem zo al 
heel mooi.

Volwassen mannetjes hebben relatief lange 
rug- en staartvinnen en een duidelijk langere   
eerste rugvin in vergelijking met de tweede 
rugvin. 

Vrouwtjes zijn bijna kleurloos, hoewel sommi-
ge oudere vissen wat bleekoranje pigmentatie 
kunnen hebben in de basale dorsale en anale 
vinstralen. Over het lichaam lopen bij zowel de 
mannetjes als de vrouwtjes diverse donkergrij-
ze/zwarte verticale banden. 

  Aquarium en inrichting
Een aquarium met een afmeting van 60 cm x 
30 cm moet groot genoeg zijn voor een stelle-
tje of een kleine groep. Wanneer er ook ande-
re soorten bij gehouden worden, is het aan te 
raden een wat groter aquarium te nemen. Een 
extra groot filter is noodzakelijk om het water 
goed te filteren en een stromingspomp om de 
juiste stroming na te bootsten, waarbij gezorgd 
moet worden dat ook de waterbeweging aan 
de oppervlakte van belang is voor het uitwisse-
len van gassen. 

Het substraat kan bestaan uit grind of zand met 
diverse maten stenen, liefst met een afgeplatte 
bovenkant. 

Afb.:  Het mannetje Sicyopus zosterophorus kan van kleur veranderen van heel licht grijs en geel/oranje tot donkergrijs en fel oranje. 
          In dit aquarium was het mannetje nog heel licht van kleur.

Sicyopus zosterophorus

Afb.:  Afhankelijk van hun stemming kan het mannetje van kleur veranderen.

Afb.:  De vrouwtjes zijn bijna kleurloos en hebben geen verlengde eerste rugvin.



30    ONS NATUURGENOT 4, 2022

        

Wanneer er meerdere mannetjes in het aquarium ge-
houden worden, is het aan te bevelen om meerdere 
grote stenen in het aquarium te plaatsen die de zicht-
lijnen kunnen onderbreken en kunnen zorgen voor 
potentiële schuilplaatsen om de kans op agressieve 
contacten te verminderen. Wanneer er hout wordt 
toegevoegd, moet dit een ouder stuk zijn die geen 
tannine meer afgeeft omdat deze grondels in helder 
zuurstofrijk water leven. Hoewel het in de natuur niet 
voorkomt, kunnen er ook planten bij gezet worden. 
Dit moeten wel sterke planten zijn zoals Microsorum 
of Anubias. 
De temperatuur van het water kan tussen de 22-26°C 
zijn, met een pH van 6,0-7,5 en een hardheid van 36-
215 ppm. Een waterverversing van 30-50% per week is 
echt noodzakelijk 

Gedrag vissen
Deze vissen kunnen alleen worden toegevoegd aan 
een al goed draaiend aquarium omdat ze slecht tegen 
onstabiele watercondities kunnen. 

In principe zijn het vreedzame vissen, zowel onderling 
als tegen medebewoners. Maar de mannetjes kunnen 
tijdens het broedseizoen een territoriaal gedrag ver-
tonen. Om dit te verminderen wordt aangeraden om 
in het aquarium  bij meerdere mannetjes een groter 
aantal vrouwtjes erbij te plaatsen. Gedacht kan wor-
den aan een verhouding van 1:3. Vrouwtjes hebben de 
neiging om in een aparte groep te leven. Ook is een 
dekruit aan te bevelen, daar ze goed tegen het glas 
op kunnen klimmen en ook nog goede springers zijn.

In het aquarium zal hij zich niet zo snel voeden met de 
biofilm op de stenen maar zal wel klein levend of be-
vroren voedsel accepteren zoals Artemia, bloedworm 
en Daphnia. Gedroogd voedsel wordt zover bekend 
genegeerd. 

Als medebewoners zijn vreedzame, vrij-zwemmers, 
waarvan de habitat overeenkomt met de Sicyopus zos-
terophorus, zoals kleinere Danio soorten of Tanichthys 
voor de bovenzone geschikt. Ook kleine Poeciliidae 
levendbarende en bijvoorbeeld zoetwatergarnalen 
als Caridinia kunnen worden gekozen en soorten van 
het geslacht Stiphodon zoals de Stiphodon ornatus en 
ook de hele kleine Stiphodon surrufus, een soort die je 

bijna niet tegenkomt in de handel maar bij Utaka za-
gen we hem achteraan in hetzelfde aquarium liggen.   
Grotere vissen en vissen die agressief zijn, zeker wat 
betreft het voer, kunnen beter vermeden worden. 
Belangrijk is dat iedereen voldoende voedsel tot zich 
kan nemen en dat alles wat op de bodem terecht 
komt, eerlijk verdeeld wordt. 

Kweken
Voortplanting is bijna gelijk aan bij Stiphodon ornatus 
en daardoor moeilijk in een aquarium na te bootsen. 
I.p.v. eieren, gaan hierbij de larven stroomafwaarts 
naar zee waar ze zich ontwikkelen. Pas na een bepaald 
ontwikkelstadium zwemmen ze terug naar zoetwa-
ter. Een reis die soms spectaculaire beklimmingen op 
en over watervallen omvat.

Sicyopus zosterophorus

Sicyopus zosterophorus

Afb.: Bij volwassen mannetjes is de eerste rugvin duidelijk verlengd.

Afb.:  Stiphodon surrufus, een heel klein visje die je bijna nergens tegenkomt.



Agenda

Attentie: eventuele wijzigingen kunt u op onze website zien:    www.onsnatuurgenot.nl

03 januari   Gecancelled ivm corona

07 februari   'Kiek door de jaren heen' door Robert Koelman

07 maart    Alg. ledenvergadering

04 april   2e stemming en Vijverlezing door Leo Brand

02 mei   Vervolg en uitbreiding Sulawesi door Ivo Lemmens

20 juni   Stollywood, boottocht door de Krimpenerwaard

05 september  'Gifkikkers en de bouw van een klein paludarium'
    door Erik Prins

 03 oktober   Hans Kiers. lezing Colombia

?? oktober   Uitje Orchideeënhoeve

07 november  Presentatie Schouw?

05 december  (of 12 december) Winters vermaeck/Foute Bingo 
    hopenlijk nog eenmaal door Robert Koelman

O.N.G. AGENDA 2022
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Eerst een bakje koffie onderweg

In oktober gaan we weer naar de Orchideeënhoeve, weten jullie nog hoe het was in 2019?

Dan naar de Lorries, waar Mascha 
dol op is.

Daarna gaan we dan eindelijk de 
orchideeën bewonderen

Dan nog een bakkie in de hoeve

Zoals dit Venusschoentje.  We zien ook vissen en zelfs aapjes. En nog veel meer

Maar dan wordt het Robert toch 
echt teveel. Dus Robert, zorg dat 
je fit bent voor oktober.



Uw aquarium specialist
voor Gouda en omstreken!

Koop ook online op  
www.diertotaalutopia.nl 
Winkelcentrum Bloemendaal 
Lekkenbrug 49 - Gouda • Tel: 0182 - 535243 

Winkelcentrum Goverwelle
Poldermolendreef 31 - Gouda • Tel: 0182 - 743035
 

Tropische vlokken  
van Utopia diervoeders
Deze Tropische vlokken vormen een compleet 
voer voor vrijwel alle tropische aquarium vissen. 
Het hoge eiwit gehalte staat garant voor een 
goede en gezonde groei.


